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4. povolování a kontrolu veřejných sbírek;
5. policejní právo trestní na základě naří
zení ze dne 20. dubna 1854, č. 98 ř. z., v mezích
působnosti policejního ředitelství;
6. vynášení nálezů na postrk a vyhoštění
podle zákona ze dne 27. července 1871, č, 88
ř. z., jakož i nálezů o postavení pod dozor poli
cejní;
7. policejní úřední úkony podle ustanovení
trestního řádu soudního.
(2) § 11 vládního nařízení č. 457/1921 Sb.
z. a n. zůstává nedotčen.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Nařízení toto provede ministr vnitra
v dohodě se súčastňěnými ministry.
švehla v. r.
Dr. Srdínko v. r.
černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Ďr. Spinav. r.
Dr. Hodža v. r.
Najman v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Peroutka v. r.

města Prahy v soudním okresu karlínském
a bývalém soudním, okresu smíchovském.
§2.

(5) Toto nařízení nabude účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provede je ministr spravedlnosti.
Švehla
Dr. Mayr-Harting v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.

v, r.
Dr. Peroutka m. p.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926,
jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení
ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku
1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra
státního příspěvku k podpoře nezaměstna
ných, jakož i výjimky ze zásady o poměru
výše státního příspěvku k výši podpory vy
plácené odborovou organisací.

223.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926,
kterým se stanoví den pro odevzdání pozem
kových knih pražských předměstských soudů
zemskému soudu civilnímu v Praze.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 4 zákona ze dne 15. října 1925,
č. 213 Sb. z. a n., kterým se upravuje soud
nictví v hlavním městě Praze:
§ 1.
(1) Okresní soudy v Karlině, v žižkově, na
Král. Vinohradech, ve Vršovicích a v Nuslích
odevzdají vedení pozemkových knih o nemo
vitostech ležících v jejich obvodech dnem
1. ledna 1927 zemskému soudu Civilnímu
v Praze.
(2) Od 1. ledna 1927 jest zemský soud ci
vilní v Praze příslušným vyřizovat! věci knih
pozemkových o nemovitostech ležících v celém
obvodu hlavního města Prahy i v obcích a
osadách, které jsou mimo obvod hlavního

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 7, odst. 3. a 4., zákona ze dne 19. čer
vence 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním pří
spěvku k podpoře nezaměstnaných:
§ 1.
Platnost vlád. nař. č. 3/1925 Sb. z, a n. pro
dlužuje se do 30. června 1928.
2.
t1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1927.
(ž) Jeho provedením se pověřuje ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
Dr. Engliš v. r.
černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Peroutka m. p. Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Spina v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Nosek v, r.
§

